Tyresö Brukshundklubb

Protokoll från styrelsemöte 21 11 27

Närvarande:
Björn Flodman, ordförande.
Elisabeth Hagberg Dahlstedt, kassör, deltager via länk
Ulla Ericsson, sekreterare
Susanna Lindsjö, ledamot
Sofie Ögren, ledamot, deltager via länk
Camilla Westling, ledamot, deltager via länk
Johanna Boström Stone, vice ordförande, deltager via länk
Yvonne Weijmar, suppleant

Anmäld frånvaro:
Tomas Knuutila, suppleant

Mötets öppnande
Björn Flodman öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes

Val av protokolljusterare.
Susanna Lindsjö valdes att jämte ordförande Björn Flodman justera dagens protokoll

Föregående protokoll
Protokollet gås igenom och lägges till handlingarna
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Sektorer/Kommitteer
TÄS. Årets alla tävlingar genomförda. Tävlingssäsongen över
HUS. Brist på instruktörer. 4 valpkurser kommer att ske under vintern i Haningehallen. Fråga från
Charlott Vidh om att inhandla ett skåp med kombinationslås. Ok från styrelsen
Önskemål från Marie Sundberg om att inhandla en sökvägg att fästa utomhus. Att användas för
specialsöket. Ok från styrelsen
RUS. Inget att rapportera
Tjänstehund. Inget att rapportera
Agility. Inget att rapportera
Plan och stug. Beslutades att ta in offert på renovering av köket. Ansvariga Björn Flodman och Hans
Södergren. Möss kommit in i huset när ytterdörren varit öppen under låsbytet. Kodlås klart. Brickor
skall delas ut.
PR. Hemsidan. Johanna Boström Stone håller kontakt med SBK, distriktet. Ny hemsida kommer att
lanseras under första kvartalet 2022, rasklubbarna först därefter lokalklubbarna.

Styrelsens bemanning av köket.
Bemanningen av köket återupptas när vi börjar med planvärdar, februari/mars 2022.

Rapporter.
Ordförande. Tältet på verandan skall tas ner innan snön kommer. Björn ansvarar.
Sekreterare. Inget att rapportera
Kassör. Ekonomin mycket god. Eventuella offerter behöver inkomma snarast, om möjligt innan
bokslutet.
Övriga styrelsemedlemmar. Inget att rapportera

Övriga frågor
Diskussion kring inomhushall. Olika förslag diskuterades. Prata med kommunen, eventuellt ha en
deal med Ältahallen att träna där. Vi behöver hitta någon ansvarig som kan dra i förutsättningar för
att få en inomhushall.

Kallelse till årsmötet skall skrivas. Johanna ansvarar
Begära in budgetunderlag etc från sektorerna. Skickas ut till sektorerna innan jul. Björn ansvarig
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Nästa möte
Nästa styrelsemöte tisdag 11 januari 2022 kl 19.00

Mötet avslutades
Björn avslutade mötet
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